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Você sabe o que são
dilemas bioé�cos?
São questões levantadas sobre o
posicionamento e abordagem
é�ca diante de situações clínicas
relacionadas com a humanização
do atendimento, respeito aos direitos
e deveres do paciente, transplante,
terminalidade, viabilidade da vida,
avaliação de tratamentos prolongados,
comunicação, decisões de não
tratamento e outras deliberações
que possam ser impactantes e
geradoras de ques�onamentos
sobre a melhor forma de condução
da assistência é�ca ao paciente.
Todas essas discussões são baseadas
em princípios da Bioé�ca e referenciados
na Declaração de Universal de Direitos
Humanos, Estatutos e Códigos legais
vigentes.

O Grupo Estruturado de Discussão
de Dilemas É�cos do Hospital viValle
é um grupo mul�proﬁssional que prima
pela imparcialidade e tem como ﬁnalidade
reﬂe�r, discu�r, elaborar pareceres, formular
recomendações e contribuir com ações
educa�vas para promover a conscien�zação
dos proﬁssionais de saúde e da comunidade
relacionadas a bioé�ca no nosso contexto
de atendimento.

Você conhece os Princípios da Bioé�ca?
Beneﬁcência
Estabelece que os tratamentos médicos precisam ser aplicados
levando em consideração o máximo de bene�cio com a menor
quan�dade de prejuízos;
Não Maleﬁcência
O principal obje�vo é impedir que os pacientes tenham de lidar
com outros males ou prejuízos além dos que já existem como
decorrências da sua condição de saúde. Indica que os
proﬁssionais de saúde devem fazer o possível para evitar
qualquer dano intencional aos pacientes;
Autonomia
Reconhece e respeita a vontade do outro, compreendendo valores,
crenças e convicções;
Jus�ça
Determina o atendimento médico e tratamentos de saúde de
maneira justa, observando as necessidades do paciente. Reforça
ainda que os proﬁssionais de saúde tratem todos com o mesmo
cuidado e atenção, sem dis�nções social, cultural, étnica, de
gênero ou religiosa, considerando apenas o estado de saúde.
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